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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2018. szeptember 19-én megtartott nyílt ülésén Csépa 
Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő  
   Pigniczki Árpád  képviselő 

Kovácsné Németh Mária képviselő 
 
Dr. Hoffmann Zsolt   jegyző 

   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
   Dr. Berkó Attila  kormánymegbízott 
 
Igazoltan távol:  Varjasi Ferenc   képviselő 

Szabó Károlyné  képviselő  
 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent Jegyző urat, megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Kirendeltség vezető Asszonyt! Külön köszöntöm Dr. Berkó 
Attila kormánymegbízott urat. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 szavazásra jogosult 
képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk. Kérem az 
írásos meghívóban szereplő napirendek jóváhagyását! 
Amennyiben nincs más javaslat napirendi pontokra vonatkozóan, kérem, szavazzunk. 
Megállapítom 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatokat a testület. 
 
413/2018.(IX.19.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyta a nyílt ülésre javasolt 
napirendi pontot. 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 

 
Fialka György polgármester: Dr. Berkó Attila kormánymegbízott úr napirend előtt kíván 
szólni a testülethez. 
 
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott: a meghívás és szándékom a testületi ülés látogatására 
találkozott, köszönöm a meghívást. Elindultam egy útra, minden testületet szeretnék 
meglátogatni, mind a 78 település egyforma számomra. Korábban is így volt, és a jövőben is 
így lesz. Bemutatkozni szeretnék, a kormányhivatal vezetőjeként. Úgy érzem, így van 
rendjén. Van, aki választás, van, aki kinevezés útján kapja megbízatását. Mindenki azért kapta 
a feladatát, ki több ki kevesebb embertől, ennek a településnek, ennek a megyének fejlődését 
szolgálja.  
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Csépa település megmaradjon, akik elmentek, jöjjenek vissza. A kormány előtt a program, kis 
városok, falvak boldogulását segítené elő. Számtalan program található, lehet, hogy ezt a 
gyerekeink fogják érezni. Fókuszálni kell a kis településekre. Meggyőződésem, ezt az 
országot a vidék viszi a hátán. Ez az ország azért tart ott, ahol tart. Biztosítom a település 
vezetését, a Kormányhivatalra, a Járási Hivatalra számíthat. Jogszabályok szerint, segítő 
szándékkal, - ami korábban megkezdődött – folytatódni fog.  
 
Fialka György polgármester: köszönöm a tájékoztatást, azt a szándékot, amit reméltünk, most 
is megfogalmazták. 
 

I. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 

 
Fialka György polgármester: gazdálkodásunkban jó néhány változás következett be, amit nem 
reméltünk, de bekövetkezett. Az utolsó testületi ülésünk óta történt jó néhány olyan dolog, 
amelyen képviselni kellett településünket. 
Részt vettem a mezőtúri út átadásán. 13-án a fénymásoló gépet üzemeltető szervezet 
képviselője keresett fel, ajánlatot tett, a jelenlegi készülék kiváltására. Ez az ajánlat nem volt 
előnyös számunkra. 
Ezen a napon a művelődési ház munkálatai tekintetében is folytattam egyeztetést. A Pókaházi 
mezőgazdasági út közbeszerzési eljárása folyamatban van.  
Az előző ülésen történt meghatalmazással, az Agrárkamarával egyeztettem. 
Szeptember 12-én a Kétpó-Kuncsorba útátadásán vettem részt.  
Elindultak mezőgazdasági utak felújítását készítő programok, melyet közmunka keretében a 
gamesz végez. A nyert föld útja kivitelezése folyamatban van. Ezt a folyamatot szakította meg 
a tiszakürti igény, hogy bérbe akarja venni a gépeinket. 
A művelődési ház projekt előkészítő szerződés aláírásra kerül. A testület erről szóló számla 
kifizetéssel kérem, hogy bízzon meg!  
52.093.000 Ft van főszámlán, a pókaházi út előlegét, ha levonjuk belőle 20 millió forintunk 
marad. 
Volt nekünk 8 millió forintos gyermekétkeztetés visszafizetési kötelezettségünk. A 
gyermekétkeztetésre a gyakorlat az volt, az önkormányzat megkapta a támogatást, átutalta az 
óvodának, aki a konyhára átutalta. Az óvodánál adott időszakban 8 millió többlet keletkezett. 
Ezt a 8 milliót kellett visszafizetni az államkincstárnak. Inkasszálta a fennmaradó összeget a 
kincstár. Pogácsás Tibor Államtitkár Úrhoz fordultam. A rendkívüli önkormányzati 
támogatásra beadjuk pályázatunkat, hiszen a gyermekétkeztetés összegét ugyan arra költöttük, 
amire a kormányzat szánta. 
Surányi egészségház befejezés előtt áll. A nemzeti közszolgáltató a gázórákat nem szelte fel, a 
próbaüzem nem történt meg. 
A művelődési ház számla 17 millió ft. Jelenleg a fűtésszerelés munkálatok folynak. 
Az orvosi rendelő 15 milliós tetőtér felújítási munkálata a végéhez közeledik.  
Az önkormányzat adóbevétele 7,1 millió forint. 
Szeptemberben további 5 millió visszafizetési kötelezettségünk van, ami a 
feladatfinanszírozási rendszerből adódik, amelyre jelenleg költségvetési fedezetünk nincs. A 
gyermekétkeztetés 5 millió forint visszautalására sincs jelenleg pénzünk. 
A homlokrakodó gépet saját erőből kell megvennünk, 1 millió a szociális tűzifa. 7 millió a 
szociális kasszában van. Jelenleg 2 millió működési célú pénztartalékunk van.  
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Záráshoz közeledik Balatonszárszó. Mindenidők legnagyobb létszámú vendégforgalmát 
bonyolítottuk le. Egyre inkább a helyi és kunszentmártoni lakosok veszik igénybe, 50 %-os 
kedvezménnyel.1,8 millió Ft bevétel az alapítvány számláján van. 1,2 m Ft a szentesi Agrár 
Rt –től várható, aki a dolgozóit üdültette. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a művelődési ház elszámolás egyeztetésével kapcsolatban 
kérnék bővebb információt. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: a földeladási anomáliákkal kapcsolatos egyeztetésről szeretnék 
több információt 
 
Fialka György polgármester: a főbejárati ajtó stabilitásával kapcsolatos probléma merült fel, 
hiányosságot találtunk a mozgássérültek rámpa és térburkoló kialakításával kapcsolatban. A 
parketta felcsiszolásra került, takarófóliával nem takarták le, megy a huza-vona ki a felelős. 
Picit vontatottan, de elfogadják az észrevételt. Annyi örvendetes, hogy sikerült gáztűzhelyet 
kialkudni a konyharészbe. 
Földeladás témájában megyei elnökségi ülésre kaptam időpontot. Elmondtam 1 föld 1 eladó 1 
vevő kört az agrárkamara megakadályozza. Nem akarom minősíteni, de az agrárkamara a 
jelenlegi gazdák szakmai érvei alapján fogadja el az álláspontot. Ha 150 ha földet művel 
valaki, meg akarja venni a mellette lévő 0,3 ha, az agrárkamara miért nem hagyja jóvá? 
Választ nem kaptam, ők mindig a jogszabály szerint járnak el. Ezt nem vonom kétségbe. A 
jogszabály minden helyzetre nem alkalmazható. Azt a választ kaptam, keressem fel a helyi 
gazdaközösséget. Azt sem tudom kik a tagjai, ki válaszolta meg az agrárkamara megkeresését. 
Meg fogom tenni, azért, hogy az önkormányzatnak ne kelljen a bíróságra menni, és a 
költséget fizetni. Remélem, a bírálatok előtti előzetes egyeztetés a kérdést talán előbbre viszi. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a polgármester úrnak igaza van, az agrárkamara által nem 
támogatott állásfoglalások a testület elé kerülnek. Mi Kunszentmártonban behívtuk a helyi 
gazdaközösség képviselőjét, előzetesen meghallgattuk a véleményét, és a testület döntésénél 
figyelembe vettük a gazda döntését is. Javaslom, előzetesen konzultáljunk a helyi 
gazdaközösséggel! 
 
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott: a polgármester úr által elmondottak kapcsán ígérem, 
megkeresem a kincstárat, mi a teendő A kormányhivatalnak nincs ebben hatásköre. 28-án 
Pogácsás államtitkár úrnál rákérdezek, hol tartunk a témában. A helyi földkiadó bizottság, ha 
működne, az agrárkamara eljárására nem lenne szükség. Szakmai közösség a helyi földkiadó 
bizottság. Nem szerencsés, ha az önkormányzat szembe megy ezzel. Nyilván lehet véleménye 
az önkormányzatnak, gyakorlatilag a földdel kapcsolatos szakmai közösséggel ne menjen 
egymással szembe a két fél.  
A csépai plébánossal kapcsolatosan elmondom, szó sincs házkutatásról, újsághírt gyártottak. 
A kormányhivatal nem adhat ki házkutatást, a rendőrséghez is érkezett bejelentés, hogy itt 
olyan jellegű és minőségű élelmiszer osztása folyik, ami nem megfelelő.  
Kizárólag megfelelő minőségű terméket lehet csak adományként szétosztani. Az osztás 
időpontját le kell jelenteni. Azonban házkutatást nem folytattunk. 
Még egyszer köszönöm a meghívást, további jó tanácskozást kívánok! 
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Fialka György polgármester: megköszönöm a hozzászólásokat és kérem polgármesteri 
tájékoztató elfogadását! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
tájékoztatót. 
 
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott Úr a teremből távozott. 
 

II. Napirend 

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására a 7/2016. (V.20.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

Fialka György polgármester: elég sok változás következett be, az egységes szerkezetben való 
elkészítése indokolt volt a szociális rendeletünknek. Így került a testület elé. 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: a rendkívüli települési támogatás egy főre eső 
jövedelem százalékai módosításra kerültek. (pirossal jelölve az anyagban). Egy családrészére 
egy naptári évben legfeljebb kétszer nyújtható támogatás jelenlegi hatályos rendeletünkben. 
Ezt javaslom vegyük ki, hiszen több alkalommal is támogatásra szorulhatnak. 
A települési lakásfenntartási támogatást emeljük meg 2000 Ft/hó összegre. A gyógyászati 
segédeszköz vásárlásnál egy főre jutó jövedelem módosul, és szemüveg vásárlásra is 
kiterjesztenénk. A 10. §  kérelmet 1. sz melléklet nyomtatványon lehet benyújtani. A szándék 
az, hogy a jogosultak körét egyre inkább szélesítenénk. 
 
Fialka György polgármester: a pénzügyi bizottsági ülésen javaslat hangzott el, hogy a 
védőoltásokat alkalmanként 10.000 Ft-tal támogassuk. A bárányhimlőnek két oltása van. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: azok az épületek, ami eszközkezelő, vagy bank birtokában 
vannak, valamit tudunk-e tenni a rendelet keretén belül? 
 
Fialka György polgármester: a rendelet arról szól, hogy elhagyatott, romos házat amikor 
csépai a tulajdonos, kap egy összeget, önkormányzati támogatás keretén belül. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottsági ülés első féléves gazdálkodás 
tárgyalás kapcsán úgy látja, hogy a szociális keretből lehetőség nyílik a téli időszak előtt 
szociális tüzifa beszerzésére és osztására. Karácsonyi ajándékok osztásában azt az összeget, 
amely egy családra jutó csomag tartalmára jut növelhetnénk. Felmerül a lakásfenntartási 
támogatás növelése, a képviselő testület felé e témákban javaslattal élünk. 
 
Fialka György polgármester: egyebek keretében tájékoztatást adok arról, hogy a mai napon 
200 erdei köbméter fa beszerzéséről tárgyaltunk.   

Volt egy javaslat, „hogy egy család részére egy naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal nyújtható 
támogatás” vegyük ki a rendelet 4 §. (3) bekezdéséből, hiszen több alkalom is adódhat sajnos a 
rászorultság tekintetében egy naptári évben. Valamint hogy a védőoltásnál az alkalmanként szó 
bekerüljön hiszen két oltásból áll a bárányhimlő elleni oltás. Aki elfogadja a javaslatokatt, kérem, 
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kézfelnyújtással jelezze, megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a szociális rendelet 
módosítására tett javaslatot. 

414/2018.(IX.19.) határozat 
szociális rendelet módosításáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális rendelet módosítására tett 
előterjesztést az alábbiakkal egészíti ki. 
 
A 4. §. (3) bek helyébe a következő szövegrész lép: 
A rendkívüli települési támogatás mértéke rászorultsághoz igazodva – a (4) és (8) bekezdés kivételével 
- alkalmanként maximum 20.000 Ft lehet. 
 
A 12. §. (2) bek. helyébe a következő szövegrész lép: 
(2)  Védőoltásra alkalmanként 10.000 Ft támogatás adható gyermekenként. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
 
Fialka György polgármester: Javaslom, az egységes szerkezetbe foglalt szociális 
rendeletünket fogadjuk el! Aki elfogadja a javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze, megállapítom 
5 igen szavazattal a testület elfogadta a rendelet módosítására tett javaslatot. 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott 
támogatásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló  

 
 
Csépa Községi önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26 §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 48. § (4) 
bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed: 
 

a) Csépa község közigazgatási területén élő magyar állampolgárokra, az állandó 
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a 
letelepedési engedéllyel rendelkező, valamint hontalan személyekre, és a magyar 
hatóságok által menekültként elismert személyekre. 
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b) Csépa Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén 
tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás 
igénybevételekor nyilatkozatában Csépa község közigazgatási területét tartózkodási helyként 
jelöli meg. 

 
(2) Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 
rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 
rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti. 
 

2. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a következő pénzben és természetben nyújtott támogatásokra 
és személyes gondoskodásra. 

 
(2) Pénzben nyújtott támogatások:1 

a) rendkívüli települési támogatás 
b) települési lakásfenntartási támogatás 
c) gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás 
d) képzési, továbbképzési támogatás 
e) lakás felújítási támogatás 
 

(3) Természetben nyújtott támogatások 
a) környezetvédelmi támogatás 
b) köztemetés 
c) elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 
d) védőoltás 

 
(4) Személyes gondoskodás 

a) szociális étkezés 
b) házi segítségnyújtás  
c) bentlakásos ellátás" 

 
2. A hatáskör 

 
3.§ 

 
(1) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatási kérelmek elbírálásáról a 
(2), (3), (4) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt. 
(2) A köztemetésről átruházott hatáskörben, a polgármester dönt a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 48.§-a alapján. 
(3) A személyes gondoskodást biztosító ellátások a rendelet 10-12.§-ai alapján kerülnek 
megállapításra. 

(4) Települési lakásfenntartási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester 
dönt. 

 
3. Rendkívüli települési támogatás 

 
4. § 
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(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen: 
 a) betegség, kórházi kezelés esetén, 
 b) hozzátartozó eltemettetéséhez, 
 c) gyermek étkezési térítési díjához, 
 d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 
 f) lakásfenntartás költségeihez, 
 d) elemi kár esetén 
 e) talajterhelési díj kifizetéséhez 
(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a kérelmező 

családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 250%-át, 
egyedül élő esetén annak 300%-át nem haladja meg. 

(3) A rendkívüli települési támogatás mértéke rászorultsághoz igazodva – a (4) és (8) bekezdés 
kivételével - alkalmanként maximum 20.000 Ft lehet. 

(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a rendkívüli települési támogatás összege 40.000 Ft. 
(5) Hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is 

megállapítható a rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben a támogatás összege maximum 
30.000 Ft-ig terjedhet. 

(6) Az e paragrafusban szabályozott rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális 
ellátásként is nyújtható, elsősorban étkeztetés, tüzelősegély, közüzemi szolgáltatási díj hátralék 
kiegyenlítése céljából. 

(7) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell 
benyújtani, annak elbírálására a benyújtást követő testületi ülésen kerül sor. 

(8) A talajterhelési díj kifizetéséhez nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg a kérelmező 
által a tárgyévben befizetett talajterhelési díj összegét. 

 
 

4. Települési lakásfenntartási támogatás 
5. § 

 
 (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési lakásfenntartási támogatás 

nyújtható. 
(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. 
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege: 2.000 Ft.  
(4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást egy évre kell megállapítani. 
(5) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtását követő 

hónapjának első napjától illeti meg. 
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosulnak 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
(7) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani, csatolva hozzá az ingatlanban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
lakcímkártyájának másolatát. 

(8) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének házipénztárból kerül 
kifizetésre. 

(9) Települési lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások tagjai a rendelet 4.§ (1) f) pontja 
alapján nem részesíthetők támogatásban. 

 
5. Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás 

6. § 
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(1) Támogatás nyújtható annak a Csépa közigazgatási területén legalább 3 éve állandó 
lakóhellyel rendelkező kérelmező természetes személynek, életminőségét javító gyógyászati 
segédeszköz vásárlásához, aki közgyógyellátással nem rendelkezik, illetve ha a segédeszköz a 
közgyógyellátással nem szerezhető be. 

(2) Gyógyászati segédeszköz vásárlásához támogatásra jogosult az a személy:  
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át. 
b) jövedelemre tekintet nélkül, éleslátás biztosításához, munkavédelmi szemüveg 

készíttetéséhez azon személyeknek, akik napi 6 órán át meghaladóan végeznek számítógép 
előtti munkát, kétévente egy alkalommal. 

(3) A támogatás összege a gyógyászati segédeszköz árának 50%-a, de legfeljebb 50.000 Ft. 
(4) A kérelemhez csatolni kell a gyógyászati segédeszközre vonatkozó árajánlatot. 
(5) Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatás évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. 
(6) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani 
(7) A kérelmek beadási határideje szeptember 30. 
(8) A kérelmeket a Képviselő- testület a beadási határidő követő testületi ülésen bírálja el.  
 

 
6. Képzési, továbbképzési támogatás 

7. § 
 

 (1) Képzési, továbbképzési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200%-át, egyedül élő esetén 
annak 250%-át, valamint a  képzés, továbbképzés közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok ellátását szolgálja. 

(2) A Képviselő-testület képzési, továbbképzési támogatásban minden évben legfeljebb 5 főt 
részesít, a támogatási összeg mértéke legfeljebb 80.000 Ft/fő félévente. 

(3) A támogatási összeg tandíj megfizetésére vagy tankönyvvásárlásra fordítható. 
(4) A támogatási összeg felhasználásáról a pályázó köteles számlával elszámolni. A támogatások 

kifizetése utólag a jogosult által történő kifizetést igazoló számla benyújtásával történik.  
(5) A képzési, továbbképzési támogatás beadási határideje minden év szeptember 30. 
(6) A képzési, továbbképzési támogatására irányuló kérelmeket a rendelet 4. melléklete szerinti 

nyomtatványon kell benyújtani, csatolva a jogviszony igazolást. A kérelem elbírálására a beadási 
határidő lejártát követő testületi ülésen kerül sor. 

 
7. Lakásfelújítási támogatás 

8. § 
 

 (1) Támogatás nyújtható lakóingatlanon történő javítási, építési, szerelési munkák (a továbbiakban: 
felújítás) elvégzésére.  

(2) Lakásfelújítási támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel rendelkező lakos, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 100.000 Ft-ot nem haladja meg és 5 évnél 
hosszabb ideje az ingatlan tulajdonosa és a felújítandó ingatlanba 5 éve lakóhellyel rendelkezik.  

(3) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
(4) A támogatást Csépa község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan felújítására kérhető. 
(5) Egy ingatlanra legfeljebb egy lakásfelújítási támogatás nyújtható, függetlenül a lakásban élő 

személyek és háztartások számától. 
(6) A lakásfelújítási támogatás egymást követő öt naptári éven belül egy alkalommal adható. 
(7) A támogatás iránti kérelmet utólag, a kérelem beadását megelőző 1 éven belül elvégzett 

munkálatok támogatására lehet benyújtani. 
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(8) A Képviselő-testület lakásfelújítási támogatásban minden évben legfeljebb 5 főt részesít, a 
támogatási összeg mértéke legfeljebb a felújítás számlával igazolt összegének 50 %-a de legfeljebb 
50.000 Ft. 

(9) A lakásfelújítási támogatás beadási határideje minden év szeptember 30. 
(10) A lakás felújítási támogatására irányuló kérelmeket e rendelet 5. melléklete szerinti 

nyomtatványon kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a felújítás számláját, annak elbírálására a 
beadási határidő lejártát követő testületi ülésen kerül sor. 

 
8. Környezetvédelmi támogatás 

9. §  
 

(1) Az önkormányzat 150.000 Ft értékben átvállalhatja azon háztartások szennyvízhálózatra való 
csatlakozását, amelyeknek a kirótt talajterhelési díj megfizetése létfenntartását veszélyezteti. 

(2) Környezetvédelmi támogatás arra az állandó lakóhely szerinti ingatlanra igényelhető, ahol a 
kérelmező életvitelszerűen él. 

(3) A kérelmeket a képviselő-testület évente egy alkalommal bírálja el, a környezetterhelési díj 
összegének, és a háztartás jövedelmének figyelembe vételével, a beadási határidőt követő testületi 
ülésén. 

(4) A kérelmek beadási határideje május 31.  
(5) A környezetvédelmi támogatás évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. 
(6) A környezetvédelmi támogatásban részesített háztartások tagjai a megállapító határozatot követő 

2 évig nem részesülhetnek rendkívüli települési támogatásban, az 1.§ (2) bekezdésének kivételével. 
(7) A Környezetvédelmi támogatás kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell 

benyújtani. 
 
 

9. Elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 
10. § 

 
 (1) A támogatás Csépa község közigazgatási területén elhelyezkedő elhanyagolt, 

gondozatlan ingatlanon lévő romos épület elbontására, romeltakarításra, a 
mindenkori lakhatás biztosítása céljából, az esetleges életveszély elhárítására 
igényelhető és az ezzel kapcsolatos költségekre. 

(2) Támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező természetes személy, aki az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan 
tulajdonosa, illetve az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett használati jog jogosultja 
és a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 120.000 Ft-ot. 

(3) Az esetenként nyújtható támogatás mértéke legfeljebb 400.000.-Ft. 
(4) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület a Környezet- és Közrendvédelmi 

Bizottság előzetes véleménye alapján dönt. 
(5) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az arra jogosult a támogatással érintett 

ingatlanon lévő romos épületet igazolt módon elbontotta és a rom eltakarítása illetve 
az életveszély elhárítása megtörtént. A bontási és romeltakarítási munka elvégzését 
helyszíni szemle keretében a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.  

(6) A jogosult a kapott támogatás összegét a Képviselő-testület döntésének közlését 
követő két hónapon belül használhatja fel. E határidő elmulasztása esetén a támogatás 
részére nem folyósítható.  

(7) Az elhagyott telkek rendbetételére irányuló kérelmeket e rendelet 1. melléklete 
szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan 30 
napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lapját.  
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(8) A hiánytalanul benyújtott kérelmet a Képviselő-testület annak beérkezését követő 
soros testületi ülésén bírálja el. 

 
10. Köztemetés  

11. § 
 

A polgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az 
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Sztv. 48. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

 
 

11. Védőoltás 
12. §.  

 
(1)  Támogatásra jogosult az a csépai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, az 

ingyenes bárányhimlő elleni védőoltásra, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át, és 1-3 életévüket betöltött 
gyermek védőoltására kéri a támogatást. 

(2)  Védőoltásra alkalmanként 10.000 Ft támogatás adható gyermekenként. 
(3) A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. " 

 
12. Karácsonyi csomag 

13. §  
 

(1) A képviselő testület a csépai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosnak hivatalból 
karácsonyi csomag támogatást állapíthat meg. A támogatás lakóingatlanonként évente egy alkalommal 
egy jogosult részére adható. A természetbeni támogatás – az önkormányzat éves költségvetésének 
függvényében a képviselő-testület döntésével meghatározott mértékben kerül meghatározásra. 
(2) A támogatás formája élelmiszer csomag. 

(3) A karácsonyi csomag értéke maximum 5.000 Ft/ ingatlan. 
 

13. Szociális tűzifa 
14. §. 

 
(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújthat Csépa község közigazgatási 

területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének, szívességi lakáshasználójának a téli fűtéssel 
kapcsolatos kiadásai mérsékléséhez, amennyiben az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

a) rendelkezik tűzifa elégetéséhez szükséges tüzelő-berendezéssel, 
b) a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. 
(2) Lakóingatlanonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. 
(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem minden év december 10. napjáig nyújtható be. 
(4) A támogatás mennyisége háztartásonként legalább 1 m3 és legfeljebb 2 m3 lehet. 
(5) Amennyiben a kérelmező, nem szerepel az önkormányzat szociális nyilvántartásában, a 

jogosultságot igazolni kell. 
(6) Csépa Község Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 
(7) A szociális tűzifa igénylő lapot e rendelet 6. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
 

 
14. A pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó 

általános eljárási szabályok 
15. § 
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(1) A szociális támogatások iránti kérelmet a Kirendeltségen lehet előterjeszteni írásban, az erre 

rendszeresített igénylőlapon. 
(2) A rendkívüli települési támogatás iránti eljárást az is kezdeményezheti, aki tudomást szerez a 

rászoruló személyről. 
(3) A támogatás folyósítása iránti eljárás hivatalból is megindítható. 
(4) Nem állapítható meg rendszeres és rendkívüli pénzbeli és természetbeli települési támogatás 

annak, akinek Csépa Község Önkormányzata és intézményei felé lejárt határidejű tartozása, 
hátraléka van. 

 
 

16. § 
 

(1) A kérelemre indult eljáráshoz minden esetben szükséges igazolni az erre rendszeresített 
igénylőlapon a személyi adatokat /név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím, eltartottak száma, 
munkahely, / a családi viszonyokat és a jövedelmi helyzetet, vagyoni helyzetet. 

Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek külön-külön személyenként büntetőjogi 
felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmükről. 
 

(2) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemhatárok megállapításához: 
 

a) a havi rendszerességgel mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző egy 
hónap jövedelemigazolása, 

b) a havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző egy év jövedelmét kell igazolni és figyelembe venni. 

c) Az őstermelői igazolvánnyal rendelkezőknél igazolásként, az őstermelői betétlapon 
bejegyzett jövedelem elfogadható. 

 
(3) Amennyiben az igénylő és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, 

vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódiságát illetően, meg 
lehet kérni a NAV illetékes Megyei Adóigazgatóságát az érintettek személyi jövedelemadó alapjának 
igazolására. 
 

 
17. § 

 
(1) Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sztv-ben meghatározott hatásköreinek 
részleges gyakorlását e rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesterre 
ruházza át. E hatáskörök gyakorlásához a képviselő – testület utasítást adhat, a hatáskörök 
bármelyikét visszavonhatja. 
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a hatáskör jogosultja köteles a következő 
testületi ülésen beszámolni a képviselő-testületnek. 
(3) Az átruházott hatáskörben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(4) Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmányt lehet 
készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb eljárás során keletkezett iratokból az 
igénylő körülményei ismertek. 

(5) A körülmények tisztázása során az igénylő a Kirendeltséggel köteles együttműködni, 
amennyiben együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, kérelmét el kell utasítani. 
 

15. Személyes gondoskodás 
18. § 
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(1) szociálisan rászorultak akik: 

 a) koruk, 
 b) egészségi állapotuk, 
 c) fogyatékosságuk,  
 d) pszichiátriai betegségük, 
 e) szenvedélybetegségük, vagy 
 f) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. 
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, 

krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen 
– gondoskodni nem tud. 
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
alapján fogyatékossági támogatásban részesül. 
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 
képes.  
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkezik kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott rászorulók közül elsősorban azt a személyt lehet 
étkeztetésben részesíteni, aki egyedülálló és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
teljes nyugdíj legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) kétszeresét, illetve aki 
családban él, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 
másfélszeresét.  

 
16. Szociális étkeztetés 

19. § 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani. 

(2) Az étkeztetés - amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent - az Egyesített Szociális 
Intézmény biztosítja 

 a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
 b) elviteli lehetőséggel, 
 c) indokolt esetben házhoz szállítással.  
(3) Az étkeztetés iránti kérelmet, valamint a szociális és egészségügyi rászorultságot igazoló 

jövedelemigazolást és orvosi igazolást az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az 
étkeztetési ellátás igénybevételéről, valamint az ellátás megszüntetéséről. 

(4) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat külön rendelet szabályozza. 
17. Házi segítségnyújtás 

20. § 
 

 
(1) A házi segítségnyújtásban részesülő személy jogosult: 

a) egyéni szükséglet szerinti alapvető ápolásra, gondozásra, 
b) saját, illetve lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködésre, 
c) segítségnyújtásra a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában. 

(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény keretében 
működő házi gondozó szolgálata útján biztosítja.  
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(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél, 
jövedelemigazolás és orvosi igazolás mellékelésével kell benyújtani. 

(4) A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díjakat külön rendelet szabályozza. 
 
 

18. Idősek Otthona – bentlakásos ellátás 
 

21. § 
 
(1) Idősek otthonában való elhelyezésre jogosult elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személy, 

aki önmaga ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes gondoskodni,  
a) ha otthonában történő ellátása az alapszolgáltatások keretében, illetve családjában sem 

biztosított, 
b) akinek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, 

c) aki nem szenved olyan pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben, ami miatt idősek 
otthonában nem gondozható. 

(2) Az idősek otthonában történő ellátást az önkormányzat az Egyesített Szociális Intézmény Idősek 
Otthonában biztosítja. 

(3) Az Idősek Otthonában az önkormányzat 21 férőhelyen átlagos szintű, ápolást, gondozást nyújtó 
ellátást működtet. 

(4) Az ellátást bejelentett csépai lakcímmel rendelkezők vehetik igénybe. Amennyiben az 
elhelyezésre várakozók között nincs csépai lakos, abban az esetben csépai bejelentett lakcímmel nem 
rendelkező igénylő is felvételt nyerhet. 

(5) Az Idősek Otthona igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki 
az intézményi elhelyezést megelőzően a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet melléklete szerinti adatlap felhasználásával 
elvégzi az előgondozást.” 

(6) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel 
megállapodást köt. 

(7) Az intézményi jogviszony megszűnése  
- jogosult vagy törvényes képviselője kezdeményezésére 
- másik intézményben történő elhelyezés indokolt (pl. betegség) 
- a jogosult a házi rendet súlyosan megsérti 

(8) Az intézményi jogviszony megszűntetése az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az 
intézményvezető döntése ellen a jogosult, vagy törvényes képviselője a képviselő-testülethez 
fellebbezéssel élhet. 

(9) Az Idősek Otthona igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjat külön rendelet határozza 
meg. 

 
19. Vegyes rendelkezések 

22. § 
 

(1) Az önkormányzat szociális tevékenysége során a feladat jobb ellátása érdekében együttműködik 
más szervekkel, elsősorban: 

- gyermekintézményekkel 
- ESZI-el 
- az érdekvédelmi, karitatív és egyéb civil szerveződésekkel, 
- Vöröskereszttel, 
- egyházakkal, 
- területi munkaügyi központtal, 
- közüzemi szolgáltató vállalatokkal, pénzintézetekkel,  
- kisebbségi önkormányzattal  
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(2) Az együttműködés kapcsán az érintett szervek tevékenységük összehangolásával segítik a 
ténylegesen rászorulók minél teljesebb körének felmérését, a párhuzamosságok kiküszöbölését, a 
felhasználás hatékonyságának elősegítését és figyelemmel kisérését. 
 
 

20. Záró rendelkezések 
23. § 

 
(1) Ez a rendelet 2018 október 01. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Csépa Községi Önkormányzat 7/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 

Fialka György       Dr. Hoffmann Zsolt 
   polgármester                 jegyző 
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9/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet2 
 

KÉRELEM 
Települési támogatás megállapításához 

 
I. Az igénylő adatai:  
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________  
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/  
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:  
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________  
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap  
 
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:  
 
 
2./ Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó) 
egyedülálló (hajadon, nőtlen)  
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt  
házastársától külön élő  
elvált  
özvegy  
 
3./ Lakóhely: __________________________________helység  
_________________________________utca________sz. 
Tartózkodási hely: ___________________________________helység  
_________________________________utca________sz. 

 
4./A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 
 

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
II. A települési támogatás igénylésének indoka:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
A települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma 
jelölhető meg. )  

 a) betegség, kórházi kezelés 
 b) hozzátartozó eltemettetéséhez, 
 c) gyermek étkezési térítési díjához, 
 d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához 
 e) lakásfenntartás költségeihez 
 f) elemi kár miatt 
 g) talajterhelési díj kifizetéséhez 
 h) elhagyatott telkek rendbetételére vonatkozó támogatás 
 
kérem. 
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III. Jövedelmi adatok* 

A jövedelmek 
típusai 

Kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 
közös 
háztartásban 
élő házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmező családjában élő 
egyéb 
rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból,  
munkavégzésre  
irányuló egyéb  
jogviszonyból  
származó jövedelem  
és táppénz 

      

2. Társas és egyéni  
vállalkozásból  
származó jövedelem 

      

3. Rendszeres  
pénzbeli ellátás  
(FHT, RSZS, ápolási  
díj, stb.) 

      

3. Ingatlan, ingó  
vagyontárgyak  
értékesítéséből,  
vagyoni értékű jog  
átruházásából  
származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás,  
baleseti nyugellátás,  
egyéb nyugdíjszerű  
ellátások 

      

5. A gyermek  
ellátásához és  
gondozásához  
kapcsolódó  
támogatások (GYES,  
GYED, GYET,  
családi pótlék,  
gyermektartás díj,  
stb.) 

      

6. Munkaügyi  
szervek által  
folyósított rendszeres  
pénzbeli ellátás 

      

7. Föld és  
bérbeadásából  
származó jövedelem 

      

8. Egyéb (pl.:  
ösztöndíj) 

      

9. Összes jövedelem       

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). _____________________ Ft/hó.  
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett 

jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 
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IV. Egyéb nyilatkozatok:  
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
igazgatósága útján - ellenőrizheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 
összegben visszaköveteli.  
 
Csépa, 20___ év_________________hó _____nap  
 
 
_____________________________  ______________________________  
 kérelmező házastársa/élettársa/  kérelmező aláírása  
 bejegyzett élettársa aláírása  
 
Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében 
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a 
szövegrészt áthúzással törölni!)  
 
Csépa, 20___ év_________________hó _____nap  
 
 
 
_____________________________  ______________________________  
 kérelmező házastársa/élettársa/  kérelmező aláírása  
 bejegyzett élettársa aláírása  
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9/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
 

KÉRELEM 
lakásfenntartási támogatás megállapítására 

 
 

I. Személyi adatok 
 
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:  
 
Neve:.............................................................................................................................................  
 
Születési neve:...............................................................................................................................  
 
Anyja neve: ..................................................................................................................................  
 
Születés helye, ideje: .................................................................................................................... 
 
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………. 
 
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………. 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................ 
  
E-mail cím (nem kötelező megadni): …………………………………………………………... 
  
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő  
 
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:  
 

Név Születési helye, ideje   Anyja neve TAJ szám 
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II. Jövedelmi adatok 
 
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:  

 
  
III. Lakásviszonyok  
 
A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2  
 
A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………..……………..  
 
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
 
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó),  
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 
ellenőrizheti.  

 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  
 
Csépa, 20................................................  
 

..........................................................................  
                                                                                                     kérelmező aláírása  
 

 A. B. C. 

 A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további 
személyek 

 
1

. 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból származó  

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

 
2

. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

      

3
. 

 

Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      

4
. 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

5
. 

Önkormányzat és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások 

      

6
. 

Egyéb jövedelem       

7
. 

Összes jövedelem       
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9/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet3 
 
 

KÉRELEM 
Gyógyászati segédeszköz vásárlási támogatáshoz 

 
1.Személyi adatok 
 
1.1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 
 
1.1.1. Neve: ................................................................................................................. 
1.1.2. Születési neve: ................................................................................................... 
1.1.3. Anyja neve: ....................................................................................................... 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................... 
1.1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................... 
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................. 
1.1.7. Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................... 
 
1.2. A kérelmező családi állapota (a megfelelő helyre tegyen X-et): 

 egyedülálló 

 nem egyedülálló 
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2. Jövedelmi adatok 
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 
 
 A B C 
1

. 
A jövedelem típusa 

 
Kérelmező 

 
A családban élő közeli hozzátartozók 

 
2

. 

Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

 
3

. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

 
4

. 

A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó támogatások 
(különösen: gyermekgondozási díj 
(GYED), gyermekgondozást segítő 
ellátás (GYES), gyermeknevelési 
támogatás (GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

 
5

. 

Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai 
(pl: rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, balettművészeti 
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

      

 
6

. 

Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

      

 
7

. 

Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

      

 
8

. 

 
Összes jövedelem 

      

 
2.1. A kérelem háziorvosi és gyógyszertári igazolással együtt érvényes. 
2.2 Gyógyászati segédeszköz megnevezése, ára:……………………………………………. 
 
3. Nyilatkozatok 
 
3.1. Kijelentem, hogy 
3.1.1. Életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó) Ezt a 

nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik. 

3.1.2. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
3.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 
3.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 
Csépa, …………………………………… 
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  ......................................................  
 kérelmező aláírása  
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9/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet4 

 
 

KÉRELEM KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 
 
KÉRELMEZŐ NEVE: _________________________  
TAJ száma: ___________________________________ 

Szül. hely, év, hó, nap: ______________________________  
Anyja neve: ________________________ 
Lakóhely:__________________________________________________________________ 
Tartózkodási hely: ___________________________________________________________ 
Életvitelszerű lakcím (ahol ténylegesen lakik): 

______________________________________________ 
 
Családi állapota: /megfelelő rész aláhúzandó/ 
egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt  
 
A kérelmező családjában együtt élő közeli hozzátartozók száma (kérelmezővel 

együtt):………………….. 
 
  Név  Születési hely, 

idő 
Taj száma Anyja 

neve 
Tárgyév 

szeptemberében 
melyik osztályba 

lép 

Jelölje X-el 
melyik 

gyermekére 
igényli a 

támogatást 
- 

házastársa,   
   élettársa 

         

 - gyermekei          
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JÖVEDELMI ADATOK 

A jövedelem típusa Kérelmező  Házastársa 
(élettársa) 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

      
 

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 
jövedelem 

      

3. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás 
(GYES), gyermeknevelési 
támogatás (GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

4. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai (pl: rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), korhatár 
előtti ellátás, szolgálati járandóság, 
balett művészeti életjáradék, 
átmeneti bányászjáradék, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátás 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal 
és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások  

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. Összes jövedelem  

      

 
A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi tv. 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 
szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár 
által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizhető.  

 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 
Csépa, ………………………………………………. 
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………………………………………. 

                                                                                                                     kérelmező aláírása 
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9/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 
 

Lakás felújítási támogatás iránti kérelem 
 

Kérelmező neve :  …………………………………..    Szül.neve.:…………………………… 
TAJ száma: .……………………………………. 
Anyja neve        :  …………………………………   Családi állapota : ………….…………. 
Szül. helye, ideje  ………………………………………………………………………………. 
Lakóhelye          :  …………...……………………………………………. mióta …………….. 
Tartózkodási hely : …………………………………………………….…. mióta ………….…. 
 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen  vagy a tartózkodási helyemen élek.  
( A megfelelő rész aláhúzandó.)  
 
                                     A kérelmezővel közös lakásban élő közeli hozzátartozók: 
 
           Név                        Szül.idő            Anyja neve                 Rokoni kapcsolata               

Jövedelme 
 
1 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
A lakásban milyen minőségben lakik: tulajdonos, főbérlő, haszonélvező, egyéb: …………….. 
Lakás szobáinak száma: ……….. alapterülete: ……… … komfortfokozata: …………………. 
 
Milyen célból kéri a támogatást: 
 
………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………... 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a jogosultság megállapítása és 
teljesítése céljából kezeljék, továbbá az eljáró hatósághoz való továbbításához. 

 
C s é p a …………………………………. 
                                                                                                          
                                                                                                           ………………………………… 
                                                                                                                     kérelmező aláírása 
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9/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 
 

Szociális tűzifa igénylő lap 
 
Név  

 ………………………………………..............………….......................................…… 
 
Születési neve

 ………………………………………………….................................................................…… 
 
Anyja neve 

 …………………………………………..................................................………………. 
 
Születési hely, idő

 …………………………………….................................................…………………….. 
 
Lakcím  5475 Csépa, 

……………………................................................……utca…………..szám 
 
TAJ: ....................................................................................................................................... 
 
Az alábbi szociális ellátásban részesülök*: 
 
 Aktív korúak ellátása 
 Időskorúak járadéka 
 Lakásfenntartási támogatás 

 
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek 

 
 Egyik ellátásban sem részesülök, de háztartásomban az egy főre eső jövedelem nem haladja 

meg a 114.000 forintot. / jövedelem igazolásokat mellékelni kell az igénylőlaphoz / 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy rendelkezem fafűtéshez szükséges 

tüzelőberendezéssel.  
 
A tűzifa szállítását a településen belül*: 
 
 Vállalom 
 Nem vállalom 
 
 
CSÉPA, ......................…….. 
 
 
 
 ………………………………….. 
 Kérelmező aláírása 
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* A megfelelő rész aláhúzandó 

III. Napirend 

Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018.(II.15.) rendelet módosítására 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: költségvetési rendeletünket év közben is módosítjuk, az 
elkülönített összeg miatt kell módosítani. Csak elkülönített alapból központi támogatások 
átvezetését javasoljuk elfogadni valamint a korábban már a képviselő testület által elfogadott 
módosításokat.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet. Köszönjük a 
polgármesteri hivatal munkatársainak az újszerű formát, az anyag jól áttekinthető. A 
módosításokból eredő költségvetési különbözet mennyire érinti a pénzmaradványt? A 
gazdálkodás első félévében jelenik meg. Az anyag tartalmazza, egy-egy területen milyen a 
teljesítés. 
 
Fialka György polgármester: A pénzmaradvány felhasználásáról módosító indítványt a III. 
negyedéves beszámoló idején tehetünk. A 8 millió forintot a testület a Pókaházi útra szánta.  
Nemcsak számszakilag, virtuálisan olyan áttekinthető anyag került elénk, amelyben a fontos 
dolgok kiemelve kerültek elénk. 
Kérem a képviselő testületet a költségvetési rendeletünk módosítására tett javaslatot fogadja 
el. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2018.(IX.20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(VI.21.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(VI.21.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének 
főösszegét         488 679 e. Ft-ban 
ezen belül 
a) bevételi főösszegét       488 679 e. Ft-ban, 
b) kiadások főösszegét        488 679 e. Ft-ban, 
c) a hiány összegét        0 e. Ft-ban. 

állapítja meg. " 
 
2.§    (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
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(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát  
veszti. 
 
 
Csépa, 2018. szeptember  
 
 
Fialka György         Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester          jegyző 

 

IV. Napirend 

Tájékoztató Csépa községi önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról 

Kovácsné Németh Mária képviselő, pü. biz. elnöke: az előző rendelet és a szociális rendelet 
tárgyalásakor bizottsági ülésen elmondtam gondolataim, melyek felmerültek bennem a 
pénzmaradvány felhasználása kapcsán. Az első félévi gazdálkodásról szóló anyagot 
elfogadásra javaslom. 
 
Fialka György polgármester: a szociális területén lévő pénzeszközre oda kell figyelni, de 
decemberben kapkodjunk. Szintén olyan anyaggal állunk szemben, amely szépen 
összefoglalja az első féléves gazdálkodást. Erre bátran lehet támaszkodni. Remélem nem lesz 
többet ilyen visszafizetési kötelezettségünk. Amennyiben nincs több vélemény és 
hozzászólás, szavazásra bocsátom a tájékoztatót. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot.  
 
415/2018. (IX.19.) határozat 
2018. I félévi gazdálkodásról szóló tájékozató elfogadásáról  
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta és jóváhagyta az 
önkormányzat I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóját.  
 
Erről értesül:  1./  Képviselő testület tagjai helyen 
 
 
V. Napirend 
Tájékoztató az Önkormányzati Konyha működéséről, az intézményben folyó munkáról 
 
Fialka György polgármester: szóbeli előterjesztést kívánnak-e tenni a konyha részéről 
jelenlévők? Nem. A képviselő társaimnak hozzászólása, véleménye van-e? Nincs. Szavazásra 
bocsátom. Megállapítom 5 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
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416/2018. (IX.19.) határozat 
Önkormányzati Konyha tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépai Önkormányzati Konyha 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. Egyben elismeri a konyhai dolgozók munkáját. 
 
Erről értesül: 1./ Légrádiné Czibulya Piroska ökm konyha mb vezetője 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
VI. Napirend 
Beszámoló a Falunap lebonyolításának tapasztalatairól 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: részletes tájékoztatást nyújtott a pénzügyi munkáról Kiss 
Magdolna az alapítvány elnöke. Jó néhányan munkálkodtunk a nap sikeréért. 
Személy szerint tisztelem a sztárvendéget, a Kossuth díjas előadóművészt, azonban a műsora 
nagyon rövid volt, 50 perc helyett 27 perc. Amikor Bognár Balázzsal szerveztük, ő falunapra 
ajánlott olyan előadóművészeket, akik ezeket a fellépéseket gyakran vállalják, szép sikerrel. 
Valószínűleg őt sem ajánlotta volna falunapi programra. Az ár és a színvonal köszönő 
viszonyban sem volt. 
Túl soknak tartottam a „töltelék” műsort. Azt gondolom, ha legközelebb komplett műsort 
kérünk, jól átgondoljuk, mihez adjuk a nevünket. Ezen a napon volt Tiszakürtön is falunap, a 
rendőrséghez be volt jelentve, de nem voltak jelen. Késői időpontban nem tudjuk vállalni a 
biztonságos zárást, a disco rendezvényen csak néhány személy volt. 
Két kisebb léptékű csendesebb rendezvényt csinálnék.  
A kunszentmártoni városnapon tapasztaltam, hogy a kunszentmártoniak vállalják, hogy egész 
nap minden önkormányzati dolgozó vállal feladatot, ez nagymértékben hozzájárul a jó 
hangulathoz. 
 
Fialka György polgármester: korábban is felmerült, tartsunk falunapot, vagy nem. A gamesz 
dolgozók teljes létszámban jelen vannak a falunapon. Van, aki kap javadalmazást az e napi 
munkájáért, van aki nem. Ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére tisztázni kell ki 
mennyiért.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: hivatali dolgozók minden egyes évben részt vettünk a 
lebonyolításban, mindenki megkapta a feladatát, ahol felügyelt, vendéget kalauzolt, vagy 
programot levezetett. Ez az első év, amikor vendégként vettünk részt, mivel a lebonyolításért 
fizettünk. A programban részt vett a hivatal, a csapatversenyben is, mi is főztünk. A jövőben 
is próbálunk eleget tenni, kiküszöbölni a hiányosságokat. 
Nehéz az a hétvégét megtalálni, amikor máshol nincs falunap nyári időszakban.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: nem a szervezésre, a jelenlétre gondoltam. A szervezést 
most kiadtuk. A falunap közös ünneplésről, szórakozásról kellene, hogy szóljon, szerettem 
volna, ha mindenki ott van, aki idetartozik.  
 
Pintér Csaba képviselő: a szervező hibája volt, hogy minimális rétegnek nyújtott felhőtlen 
szórakozást. Néhány ember megkeserítette a kulturált szórakozást. Aki egész nap végig 
felügyelte és részt vett a rendezvényen megköszönöm. 
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Bíró József műv.ház vezető: kisebb rendezvény, kisebb sztárvendéggel, valószínűleg jobb 
hangulatú. 
 
Fialka György polgármester: a községi ünnepségeken, amikor fizetett az ünnep sincsenek ott 
az emberek. Nem lehet senkit kötelezni ilyen programon részt vegyen.  
Javaslom, fogadjuk el a tájékoztatót és a falunapról készült elszámolást! Megállapítom, a 
testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
417/2018. (IX.19.) határozat 
2018. évi falunapi elszámolásról  
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2018. évi falunap lebonyolításának 
tapasztalatairól szóló szóbeli tájékoztatót, valamint a pénzügyi elszámolást elfogadta. 
Elismeri, és megköszöni a rendezvény szervezőinek, és lebonyolításban részvevőinek 
munkáját. 
 
Erről értesül:  1./  Képviselő testület tagjai (helyben) 
   2./  Alapítvány Csépa Községért Kiss Magdolna elnök  
    5475 Csépa, Rákóczi utca 24.  
   3./ Havrilla Sándorné alpolgármester 
   4./ Bíró József műv. ház vezető 
 

VII. Napirend 

Javaslat a Csépai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet szervezeti és működési 
szabályzatának 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: áprilisban elfogadtuk a gamesz Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. Változott a bankszámla szám, alaptevékenység, kormányzati funkció, elévült 
jogszabályi hivatkozások, ezért szükséges annak ismételt elfogadása. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja a szervezeti és működési szabályzat módosítására 
tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a gamesz módosított szmsz-ét. 
 
418/2018. (IX. 19.) határozat 
A Csépai GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Csépai Gazdasági és 
Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint. 
  

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai 
- Csépai GAMESZ, 5475 Csépa, Hunyadi u. 16. 

 

VIII.Napirend 
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Javaslat az Önkormányzati Konyha szervezeti és működési szabályzatának  
elfogadására 

Berényi Veronika kirendeltségvezető: ez év márciusában elfogadott szmsz módosítására 
teszek javaslatot az önkormányzati konyha vonatkozásában. Az elfogadott Szervezeti és 
Működési Szabályzatot azonban több pontban pontosítani kellett: megjelenik a folyamatos 
munkarend, jogállás ezért szükséges annak ismételt elfogadása.  

Fialka György polgármester: aki elfogadja a szervezeti és működési szabályzat módosítására 
tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a konyha módosított szmsz-ét. 
 
419/2018. (IX. 19.) határozat 
A Csépai Önkormányzati Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
 
 
Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzati Konyha 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint. 
  

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai (helyben) 
- Önkormányzati Konyha, 5475 Csépa, Béke utca 
167. 
 

IX. Napirend 
Javaslat a Vackor Művészeti Óvoda házirendjének elfogadására 
 

Havrilla Sándorné alpolgármester:  a köznevelési törvény változása miatt szükséges volt a 
Vackor Művészeti Óvoda házirendjének felülvizsgálata, annak módosítása. Ezt követi a pedagógia 
program módosítása. A tanévkezdésnél így felelünk meg a törvényi előírásoknak. 
 
Fialka György polgármester: aki elfogadja az óvoda házirendjének módosítására tett 
javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 5 igen szavazattal a testület 
elfogadta a házirend módosítását. 
 
420/2018.(IX.19.) határozat 
Vackor Művészeti Óvoda házirendjének jóváhagyásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Vackor Művészeti Óvoda házirendjének 
módosítására tett javaslatot elfogadja, a házirendet jóváhagyja. 
 
Erről értesül: 1./ Vackor Művészeti Óvoda Vezetője  
  2./ Képviselő testület tagjai (helyben) 

 

Pintér Csaba képviselő a teremből távozott, egyéb elfoglaltsága miatt, így a szavazásra 
jogosult képviselők száma 4 fő. 



35 

 

X. Napirend 

Előterjesztés Csépa Községi Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: minden évben csatlakozó nyilatkozatot kell elfogadni, ki kell 
nyilvánítani a pénzügyi fedezet biztosítását. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő 
fiataloknak tudunk ilyen módon támogatást nyújtani. A múlt évben a megyei önkormányzat 
nem egészítette ki az önkormányzati támogatásokat a felsőoktatásban részt vevő fiataloknak. 
Úgy gondolom, jó dolog. A szociális költségvetés keretet biztosít rá, javaslom, csatlakozzunk 
az ösztöndíjrendszerhez ismételten! 

Fialka György polgármester: aki elfogadja a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásra tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal 
a testület elfogadta a javaslatot. 

421/2018.(IX.19.) határozat 

Csépa Községi Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a központilag kiírt Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a mellékelt dokumentumok 
alapján és az alábbi határozatot hozza.  

1.) Csépa Községi Önkormányzat elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben 
foglaltakat. Az ÁSZF. a határozat 1. számú mellékletet képezi. 

2.) Csépa Községi Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati 
fordulójához. A csatlakozási nyilatkozat a jelen határozat 2. számú mellékletét képezi. 

Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai  
  - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 KKÖH Pénzügyi Osztálya 

 

XI. Napirend 
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Előterjesztés A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” 
és „B”  típusú pályázatban való részvételre 

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: ki kell írni a pályázatot, A-B típus (A aki a felsőoktatásban van, b 
akit most vesznek fel és megkezdi tanulmányait) A határidő október 3. November 6-ig 
nyújthatják be a fiatalok pályázataikat. 

 

Fialka György polgármester: aki elfogadja a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer pályázati 
kiírására tett javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a 
testület elfogadta a javaslatot. 

 

422/2018.(IX.19.) határozat 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú 
pályázati kiírásáról 

 
1. Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre kiírja a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára, a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére 
vonatkozóan. A pályázati kiírás a határozat 1. számú mellékletét képezi. 

 

2. Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, mely a határozat 2. Számú 
mellékletét képezi. 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai 
2./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
3./ KKÖH Pénzügyi Osztálya 

 

XII. Napirend 

Előterjesztés a Csépai Konyha élelmezésvezető álláshelyére vonatkozó pályázat 
kiírásáról 

Fialka György polgármester: lejárt a határideje a konyha élelmezésvezetői pályázat 
benyújtásának, ezért új pályázat kiírására tettünk előterjesztést. Kérem ennek elfogadását! 

Megállapítom, a testület egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadta a pályázati kiírást. 
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423/2018.(IX.19.) határozat 
élelmezésvezető és önkormányzati konyha vezető munkakör betöltésére pályázat 
kiírásáról 

 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csépa Önkormányzati Konyhán 
megüresedett élelmezésvezető és önkormányzati konyha vezető munkakörre pályázatot ír ki: 

 

Csépa Községi Önkormányzat 

                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján  

pályázatot hirdet 

Csépa Önkormányzati Konyha 
 

élelmezésvezető  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5475 Csépa, Béke utca 167. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Élelmezésvezetői és intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP 
normák szerinti üzemeltetése (étlap tervezés, gyermek és felnőtt étkezés biztosítása – kb. 500 
adag/nap) Szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A konyhai 
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dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése,  munkáltatói jogkör gyakorlása. A 
konyhavezető felelős az intézmény éves költségvetésének betartásáért és a rendszeres 
adatszolgáltatásért a fenntartó felé. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 élelmezésvezetői szakképesítés, vagy a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben 
előírt iskolai végzettség 

 Hasonló munkakörben szerzett , legalább 1-3 év szakmai tapasztalat   
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,  
 egészségügyi alkalmasság  
 cselekvőképesség  
 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó 

ítélet hatálya alatt  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 dietetikus szakképesítés 

Elvárt kompetenciák:  

 Önálló, pontos, precíz, alapos munkavégzés, közösségi együttműködés,,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló irat 
másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
  nyilatkozat a pályázati eljárásban való megismertethetőségéről  
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követő munkanapon 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György polgármester nyújt 
30/ 2288910 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat 5475 Csépa, 
Rákóczi utca 24.címére történő megküldésével .Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……/2018 , 
valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi 
ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Csépa Község honlapja - 2018. október 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Sikeres pályázat esetén munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázó fenntartja jogát arra 
vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által 
a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.  
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XIII. Napirend 
Előterjesztés a Csépai Község háziorvosi állás betöltésére pályázat kiírására 
 

Fialka György polgármester: lejárt a határideje a háziorvosi pályázat benyújtásának, ezért új 
pályázat kiírására tettünk előterjesztést. Kérem ennek elfogadását! 

Megállapítom, a testület egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadta a pályázati kiírást. 

424/2018.(IX.19.) határozat 

a háziorvosi álláshely meghirdetéséről 

Csépa Község Önkormányzata megtárgyalta a háziorvosi szolgálat pályázat kiírásával 
kapcsolatos előterjesztést elfogadta. A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 

Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 

424/2018.(IX.19.) határozat 1. melléklete 

Csépa Község Önkormányzata  

                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Csépa Község Önkormányzata  
 

háziorvos  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  
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Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi B. u. 2/a 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Felnőtt és gyermek (vegyes háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel, iskolaorvosi 
feladatok ellátása, hétköznapi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való 
részvétel, közalkalmazotti jogviszony keretében. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem,  

         B kategóriás jogosítvány,  

         4/2000. (II. 25.) EüM. rendeleti szerinti képesítés (elsősorban szakvizsgával 
rendelkezők), magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló 
okiratok másolata, szakmai önéletrajz, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György polgármester nyújt 
az 56/323-001, vagy 30/2288910 telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2018. , valamint a 
munkakör megnevezését: háziorvos.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi 
ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

         Egészségügyi Közlöny 

         www.csepa.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.október 

 

 

XIV. Napirend 
Előterjesztés a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
módosítására 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: a közös hivatal újabb telephellyel egészülne ki, a B épület, volt 
járási hivatal épülete. Ezért javasoljuk felvenni. Pályázatot kívánunk benyújtani a felújításra, a 
hatósági funkciókat is hozzárendeljük. Az új telephely közigazgatási funkciókat kell, hogy 
ellásson. Kunszentmárton önkormányzata elfogadta alapító okiratunk módosítását. 
 
Fialka György polgármester: amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom az 
előterjesztést. Megállapítom 4 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta az alapító 
okirat módosítására tett javaslatot. 
 
425/2018.(IX. 19.) határozat 
a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
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1.) Csépa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatal Ksz/2732-3/2018. számú alapító okiratot módosító okiratát és a 
Ksz/2732-4/2018. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 
melléklet szerint elfogadja. 

2.) Az Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. február 12. napján kelt Alapító Okiratát visszavonja. 

3.) A Képviselő-testület a 35/2015.(II.12.) számú határozatot visszavonja. 
 

Erről értesül: 1./ Képviselő-testület helyben 
  2./ KKÖH Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 
  Szervezési és Humánpolitikai Osztály 
 

XV. Napirend 
Előterjesztés Csépai Község védőnői álláshely betöltésére pályázat kiírására 

Fialka György polgármester: lejárt a határideje a védőnői pályázat benyújtásának, ezért új 
pályázat kiírására tettünk előterjesztést. Kérem ennek elfogadását! 

Megállapítom, a testület egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadta a pályázati kiírást. 

 

426/2018.(IX.19.) határozat 
védőnői álláshely meghirdetéséről 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete pályázatot hirdet a védőnői álláshelyre 
vonatkozóan.  A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Munkaügyi feladatokat ellátó ügyintéző 
 

1. melléklet a 425/2018. (IX.19.) hat 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                    

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

védőnő 

munkakör betöltésére.  
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 5475 Csépa, Somogyi u. 2/a  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM  rendelet szerinti védőnői 
feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek: 

 főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

      részletes   szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, mely szerint hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést 
kér,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

         B kategóriás jogosítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fialka György Polgármester 
56/323-001, vagy 30/228-8910 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
címére történő megküldésével (5475 Csépa, Rákóczi u. 24. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ………/2018 , 
valamint a munkakör megnevezését: védőnő 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat zárt borítékban nyújtható be, postai úton: Csépa Község Önkormányzata részére 
történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
adatbázisában szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését. : védőnői 
pályázat. A pályázatokat Csépa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázati 
határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.  

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi 
ülés. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.csepa.hu  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás, lehetőség szerint megoldható.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 

 

 
XVI. Napirend 
Egyebek 
 
Fialka György polgármester: havi költségvetési jelentésünk leadásához feltétlenül szükséges 
döntést hoznunk. A 2016. évi állami támogatások visszafizetésére költségvetésünk 
összeállítása során előirányzatot nem képeztünk. Szeptember 1-jén azonban már szükségessé 
vált az első havi törlesztő részletünk kifizetése. Ezért kérem a képviselő testületet járuljon 
hozzá az általános tartalék terhére, 2,5 milliót különítsünk el az állami támogatások 
visszafizetésére. Reményeink szerint a fennmaradó összeget rendkívüli önkormányzati 
támogatásból fogjuk pótolni. 
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Van-e kérdés, hozzászólás?Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással jelezze, aki elfogadja a 
javaslatom. Megállapítom 4 igen szavazattal a testület a 2016. évi állami támogatások 
visszafizetésére 2,5 millió ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
 
427/2018.(IX.19.) határozat 
állami támogatások visszafizetéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy a 2016. évi állami 
támogatások visszafizetésére 2,5 millió forintot biztosít az általános tartalék terhére. 
 
Erről értesül:  1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
  2./ KKÖH Számviteli csoport 
 
 
Fialka György polgármester: Csépa Község Önkormányzata településrendezési terv 
készítésére nyert pályázati összeget és a digitális alaptérkép igényléséhez szükség van egy 
önkormányzati határozatra, amely támogatja a településrendezési tervünk aktualizálását és 
módosítását.  
 
 
428/2018.(IX.19.) határozat 
Csépa község településrendezési terve elkészítésének elhatározásáról 
 
 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta Csépa Község 
településrendezési terve elkészítésére vonatkozó előterjesztést és a következőképpen döntött: 
 

1. Csépa Község Önkormányzatának Képviselő – testülete, a 314/2012 (XI.8.) 
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelve új településrendezési tervet készíttet.  

 
2. A településrendezési terv első munkafázisaként a megalapozó vizsgálatok és 
településfejlesztési koncepció munkarészt készítteti el. 

 
3. A településrendezési terv megalapozó vizsgálatok és településfejlesztési 
koncepció munkarészének elkészítésével kapcsolatos szerződés megkötésére 
felhatalmazza a polgármestert. 

 
A határozatról értesülnek: 1./ Képviselő testület tagjai helyben 

2./ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok 
 
fogorvosi ellátásról 
 
Fialka György polgármester: fogorvosi ellátásra vonatkozóan Tiszakürt önkormányzatot 
megkerestük, helyettesítő fogorvos működjön közre. Tiszakürt képviselő testület nem fogadta 
el. Beszéltem a polgármester asszonnyal, arról tájékoztatott, nem a csépai kéréssel van 
probléma, azzal a jelenlegi ténnyel, hogy Tiszakürtön sem látja el feladatát. Már egyeztetnek 
egy fogorvossal, aki vállalja, hogy Csépán is ellátja a teendőket. Rövidesen kihirdetésre kerül 
az új pályázat. 
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albérlet iránti kérelem 
 
Fialka György polgármester: Szalai Krisztina albérlet iránti kérelmet nyújtott be Csépa, 
Hunyadi u. 49. szám alatti lakóingatlanra. 
Több havi kaució, jövedelemigazolás, befogadó nyilatkozat a biztosítékok, ha nem tesz eleget 
kötelezettségének.  
Két havi bérleti díj kaució letételét javaslom, amely 30.000 Ft. 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: az épület állagának megóvását hogyan tudjuk biztosítani? 
 
Fialka György polgármester: másnak nem adhatja tovább a bérletet, az állagot ellenőrizni 
fogjuk minden két hónapban. Két havonként megújítjuk a bérleti szerződést. 
Aki hozzájárul a bérletbe adáshoz kérelmező részére a megfogalmazott feltételekkel, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
429/2018.(IX.19.) határozat 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 2018. október 1. napjától Szalai Krisztina 
csépai lakos részére bérletbe adja a Csépa, Hunyadi u. 49. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlant, melynek havi bérleti díja 15.000 Ft. 
Az albérletet 2 havi kaució kifizetéséhez, jövedelemigazolás benyújtásához kötjük. Bérlőnek 
be kell mutatnia a befogadói nyilatkozatot, mely a bérleti jogviszony megszűnése esetén lép 
életbe. 
Fenti feltételek a bérleti szerződésben rögzítésre kell, hogy kerüljenek. A bérleti szerződés 
aláírásával a testület Fialka György polgármestert bízza meg. 
 
Erről értesül: 1./ Szalai Krisztina Csépa 
  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
 
önkormányzati ingatlanra vételi ajánlat 
 
Fialka György polgármester: Pölös Kristóf csépai lakos lakásvásárlási kérelmet nyújtott be, a 
Csépa, Béke u. 109. szám alatti önkormányzati lakásra. Egy millió forint vételárat ajánlott.  
 
Pintér László ügyintéző: az ingatlan nincs még felértékeltetve. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: az értékbecslésnél nagyobb összegért csak vagyonrendelet 
módosításával lehet értékesíteni. Az értékbecslés összegét a vevőre át lehet terhelni. 
 
Fialka György polgármester: javaslom, az értékbecslést végeztessük el és a következő 
testületi ülésen ennek tükrében hozzunk döntést! Megállapítom 4 igen szavazattal a testület 
elfogadta a javaslatot. 



48 

 

 
430/2018.(IX.19.) határozat 
önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásáról 
  
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a tulajdonában lévő Csépa, Béke u. 109. 
szám alatti ingatlant kijelöli eladásra. Felkéri az KKÖH Jegyzőjét, hogy az ingatlan 
értékbecsléséről haladéktalanul gondoskodjon. Az ingatlan felértékelését követően dönt a 
testület a vételár összegének elfogadásáról. 
 
Erről értesül:   1./ Pölös Kristóf István Csépa, Kossuth u. 85. 
  2./ KKÖH Jegyzője 
  3./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
 
Fialka György Polgármester: Kocsis Ferenc a balesete miatt nem tud intézkedni és kéri, 60 
nap halasztást kapjon a Csépa, Béke u. 167/a ingatlan megvásárlásával kapcsolatos ügyei 
rendezésére. Javaslom, hogy járásképtelensége miatt a halasztást adjuk meg. 
Megállapítom 3 igen és 1 tartózkodással a testület elfogadta a halasztási kérelmet. 
 
431/2018.(IX.19.) határozat 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete 332/2018.(V.22.) határozatában rögzített 
döntését – vevő Kocsis Ferenc kérelmére, egészségügyi okokra történő hivatkozással – 2018. 
november 20. napjáig fenntartja. 
 
Erről értesül: 1./ Kocsis Ferenc Csépa, Béke u. 93 
  2./ Képviselő testület tagjai 
 
Fialka György polgármester: Riger Tibor Budapest, Pogánytorony utca 1. szám alatti lakos a 
tulajdonát képező Csépa, Béke u. 85. szám alatti ingatlant térítésmentesen felajánlotta az 
önkormányzat részére. Az ingatlan per- és tehermentes. 
Javaslom, a testület fogadja el az ingatlant. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
432/2018.(IX.19.) határozat 
lakóingatlan felajánlásának elfogadásáról 
 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Riger Tibor (an: Kalcsú 
Mária) részéről, a tulajdonában lévő Csépa, Béke u. 85. szám alatti ingatlan 
térítésmentes felajánlását Csépa Önkormányzata javára köszönettel elfogadja. 
A tulajdonos Riger Tibor kötelezi magát, az ingatlanon esetlegesen fennálló 
közüzemi és egyéb tartozások rendezésére, és a tulajdonjogot tehermentesen adja 
át. Erről a szükséges igazolást becsatolja. 
Csépa Önkormányzata felkéri Lantosné Dr. Szabó Erika ügyvédnőt az adásvételi 
szerződés elkészítésével. 
Az önkormányzat felhatalmazza Fialka György polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírásával. 
 



49 

 

Erről értesül: 1./ Riger Tibor 1031 SZMBudapest, Pogánytorony u. 1. 
   2./ Lantosné Dr. Szabó Erika Csépa 
   3./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
 

„Szem előtt” komplex hálózati program 
 
Fialka György polgármester: egy civil szervezet felhívást küldött nekünk. A fogyatékossággal 
élő személyeken kíván segíteni. Egy e-mailt kaptunk. A hiányosság, a szervezet nem írta le a 
nevét, milyen tevékenységet végeznek.  
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: szerezzünk információt, ha jó célt szolgál, természetesen 
támogatjuk. 
 
munkagépek bérmunkája 
 
Fialka György polgármester: Tiszakürt községi önkormányzat útlap építésre szeretné igénybe 
venni munkagépeinket. Sok akadálya nincs, a mi személyzetünk végzi a munkát. Javaslom, az 
úthenger óradíját 4000 Ft-ban állapítsuk meg! 
Amennyiben nincs más javaslat kézfejnyújtással jelezzék, hogy elfogadták a javaslatot! 
Megállapítom 4 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
433/2018.(IX.19.) határozat 
úthenger óradíjának meghatározásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 3 tonnás úthenger munkagép óradíját 
4000 Ft-ban állapítja meg. 
 
Erről éresül: 1./ Képviselő testület tagjai 
  2./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
Művelődési ház munkálatairól 
 
Fialka György polgármester: a kultúrház projekt befejeződött, benyújtották számlájukat. 
Minden a szabálynak megfelelően történt 3.527.559 Ft +952.441 Ft ÁFA, ami a teljes költség. 
Megfelelően végezték el munkájukat, ha egyetértenek az összeg átutalásával, kézfelnyújtással 
jelezzék. Megállapítom 4 igen szavazattal a testület hozzájárult a megbízási díj átutalásához. 
 
434/2018.(IX.19.) határozat 
Kulturális és kiállító terem energetikai fejlesztésének befejezéséről 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megállapítja, hogy a „Csépa község 
kulturális és tudományos kiállítótermének energetikai fejlesztése” tárgyú projekt kivitelezése 
a szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörtént, a megbízási szerződésben rögzített nettó 
3.527.559  Ft + 952.441 Ft Áfa, azaz bruttó négymillió-négyszáz-nyolcvanezer forint 
kifizetésre kerülhet. 
 
Erről értesül: 1./ AKVIRON Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási kft 
   Szolnok, Hunyadi u. 24. 
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  2./ Képviselő testület tagjai 
  3./ Pénzügyi Csoport Csépa 
 
Fialka György polgármester: bejelentem, hogy Csépa KINIZSI Horgász egyesület 4. 
bajnokságát nyerte meg, az országos bajnokságon részt vevő csapat tagjai: Bugyi Zoltán, 
Gortva Zoltán, Harmatos László, Talmácsi Attila, Fialka György.  
Először 1985-ben és most 2018-ban nyertünk újra megyebajnokságot, a szolnoki csapatokat 
mind magunk mögé utasítottuk. 
A hétvégén fejeződött be a négy település által szervezett bajnokság, az utolsó forduló a 
Csengeti  Holtágban volt. A csépai csapat nyerte az utolsó bajnokságot is. Köszönetet 
szeretnék mondani Jegyző Úrnak, hogy hangsúlyozta az egy főre jutó legtöbb halat a csépai 
pályán fogták. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a legközelebbi ünnep október 19-re van tervezve, péntek 
14 órára, a kopjafánál.  
Az óvodai létszámról is szeretnék beszámolni, 77 kisgyerek van beíratva, várhatóan 4 gyerek 
fogja igénybe venni 2,5 éves kor betöltésével. Kb 81 főre tudjuk a megalapozó normatívát 
megállapítani. Az állami gondozott gyerekek tekintetében létszám növekedés van, új 
gondozási forma az óvoda dolgozóinak. Lelkileg fel kell készülni az iskolának is, óvodának 
is. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: pozitív dolgokról szeretnék beszámolni. Az ASP átállás sok 
nehézséget okozott. A „Jó adatot szolgáltató hivatal”címre pályázni lehetett. Ennek az 
országban 3200 helyről 340-en feleltek meg. Ezt a folyamatot irányítónak vizsgán kellett 
megjelenni, ekkor 120-ra csökkent az adatszolgáltató száma. 750.000 ft-ot kaptunk, a mi 
hivatalunk kapta a legtöbbet. 
 
Fialka György polgármester: gratulálunk, remélem más területeken is tudunk ilyenekről 
beszámolni. A karácsonyi csomag vásárlást megkezdtük, amilyen összeg adott időszakban 
rendelkezésre áll a lakosság részére idén is szeretnénk juttatni. Kérem ennek a jóváhagyását! 
 
435/2018.(IX.19.) határozat 
karácsonyi csomag osztásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta és jóváhagyta hogy Csépa 
Község lakosai részére 2018. évben is karácsonyi csomag készítése és osztása történjen. Az 
élelmiszercsomagok megvásárlása a szociális ellátások terhére történik. 
A Képviselő-testület felkéri a KKÖH jegyzőjét hogy a támogatottak körét  és a rendelkezésre 
álló keretösszeget készítse elő a következő testületi ülésre. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai (helyben) 
 
Fialka György polgármester: a mai nyílt ülésünk végére értünk, kérem rövid szünet után zárt 
ülésen folytassuk munkánkat! Az ülést bezárom. 
 

kmf 
Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 

  polgármester      jegyző 


